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a seu pedido, o exercício de funções nesta Administração Regional de
Saúde do Centro, I. P., por exoneração, no dia 9 de janeiro de 2016.
23 de novembro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da
ARS Centro, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
209150419
Aviso n.º 14467/2015
Após homologação por deliberação de 19 de novembro de 2015 do
Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.,
torna-se pública a lista de classificação final dos candidatos relativa
ao procedimento simplificado para preenchimento de dois postos de
trabalho, na categoria de Assistente de Cardiologia da Carreira Especial Médica, aberto pelo Aviso n.º 7817/2015, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 136, de 15 de julho de 2015:
Lista de classificação final

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º

Candidato

Classificação
final
(valores)

Nádia Mónica Castelo Arsénio Botas Moreira . . .
Luís Manuel de Vilardouro e Paiva . . . . . . . . . . . .
Inês Campos Moreira de Almeida . . . . . . . . . . . . .
Alexandra Emanuela Carvalho da Silva Castro. . .
Davide António da Silva Moreira . . . . . . . . . . . . .

18,26
18,08
17,84
17,20
17,18

Candidata excluída:
Ana Isabel Santos Baptista a)
a) Excluída por falta de comparência na entrevista de seleção
24 de novembro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo da
ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
209153684

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Contrato (extrato) n.º 922/2015
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que em
14 de agosto 2015 na sequência de procedimento concursal aberto pelo
aviso n.º 5772-A/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série
n.º 101 de 26 de maio de 2015, entre a Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., representado por Nuno Ribeiro
de Matos Venade na qualidade de Vogal do Conselho Diretivo, e Nuno
Filipe Veríssimo Silvestre, foi celebrado um contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 24 de agosto
de 2015, ficando este trabalhador com a remuneração de 2 746,24€, em
regime de 40 horas semanais, integrado na categoria de assistente da
carreira especial médica, área de medicina geral e familiar, e colocado
no ACES Oeste Sul.
6 de novembro de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Nuno Venade.
209149326
Contrato (extrato) n.º 923/2015
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que em 14 de agosto
2015 na sequência de procedimento concursal aberto pelo aviso
n.º 5772-A/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 101
de 26 de maio de 2015, entre a Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., representado por Nuno Ribeiro de Matos
Venade na qualidade de Vogal do Conselho Diretivo, e Ana Luísa Mendonça Rodrigues, foi celebrado um contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 07 de setembro de
2015, ficando esta trabalhadora com a remuneração de 2 746,24€, em
regime de 40 horas semanais, integrada na categoria de assistente da
carreira especial médica, área de medicina geral e familiar, e colocada
no ACES Oeste Sul.
6 de novembro de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Nuno Venade.
209148654

Contrato (extrato) n.º 924/2015
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que em 13 de agosto
2015 na sequência de procedimento concursal aberto pelo aviso
n.º 5772-A/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 101
de 26 de maio de 2015, entre a Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., representado por Nuno Ribeiro de Matos
Venade na qualidade de Vogal do Conselho Diretivo, e Tânia Jorge
Tavares Franco Leandro, foi celebrado um contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 17 de agosto
de 2015, ficando esta trabalhadora com a remuneração de 2 746,24€,
em regime de 40 horas semanais, integrada na categoria de assistente da
carreira especial médica, área de medicina geral e familiar, e colocada
no ACES Oeste Sul.
6 de novembro de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Nuno Venade.
209149601
Contrato (extrato) n.º 925/2015
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que em 13 de
agosto 2015, na sequência de procedimento concursal aberto pelo aviso
n.º 5772-A/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 101,
de 26 de maio de 2015, entre a Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, I. P., representado por Nuno Ribeiro de Matos
Venade, na qualidade de Vogal do Conselho Diretivo, e Joana Filipe
Valcárcel, foi celebrado um contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, com efeitos a 31 de agosto de 2015, ficando esta
trabalhadora com a remuneração de 2 746,24€, em regime de 40 horas semanais, integrada na categoria de assistente da carreira especial médica,
área de medicina geral e familiar, e colocada no ACES Lisboa Norte.
6 de novembro de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Nuno Venade.
209149164
Contrato (extrato) n.º 926/2015
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que em
13 de agosto 2015, na sequência de procedimento concursal aberto pelo
aviso n.º 5772-A/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 101, de 26 de maio de 2015, entre a Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., representado por Nuno Ribeiro
de Matos Venade, na qualidade de Vogal do Conselho Diretivo, e Bruna
Sofia Gonçalves Martinho, foi celebrado um contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 17 de agosto
de 2015, ficando esta trabalhadora com a remuneração de 2 746,24€,
em regime de 40 horas semanais, integrada na categoria de assistente da
carreira especial médica, área de medicina geral e familiar, e colocada
no ACES Oeste Sul.
6 de novembro de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Nuno Venade.
209148873
Contrato (extrato) n.º 927/2015
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que em 13
de agosto 2015 na sequência de procedimento concursal aberto pelo
aviso n.º 5772-A/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série
n.º 101 de 26 de maio de 2015, entre a Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., representado por Nuno Ribeiro
de Matos Venade na qualidade de Vogal do Conselho Diretivo, e Ana
Rita Ferreira Sebastião Pinto Roseiro, foi celebrado um contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a
17 de agosto de 2015, ficando esta trabalhadora com a remuneração de
2 746,24€, em regime de 40 horas semanais, integrada na categoria de
assistente da carreira especial médica, área de medicina geral e familiar,
e colocada no ACES Lisboa Norte.
6 de novembro de 2015. — O Vogal do Conselho Diretivo da
ARSLVT, I. P., Nuno Venade.
209148743
Contrato (extrato) n.º 928/2015
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que em
14 de agosto 2015, na sequência de procedimento concursal aberto pelo

